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Kinderen die studeren of worden opgevoed in het buitenland
Parlementaire vraag nr. 10 van 11 september 2014 van mevrouw Barbara Bonte

Vlaams Parlement
De kinderbijslag werd sinds 1 juli 2014 in het kader van de zesde staatshervorming overgeheveld naar
Vlaanderen.
Toen deze bevoegdheid federaal was, moesten kinderen in principe in België worden opgevoed om
kinderbijslag te kunnen genieten. Er was echter een aantal uitzonderingen op deze regel, onder meer voor
kinderen die studeren/opgevoed worden in een land waarmee België een verdrag heeft gesloten. België
heeft met zes niet-EU-landen bilaterale verdragen gesloten: Turkije, Marokko, Algerije, Tunesië,
Zwitserland en de republieken van het vroegere Joegoslavië die niet tot de EU behoren.
1. Welk bedrag aan kinderbijslag werd in de periode 2009-heden toegekend aan kinderen die
studeren/opgevoed worden in een land waarmee een verdrag is gesloten? Graag een opsplitsing
per land en per jaar. Om hoeveel dossiers gaat het exact?
2. Zijn er plannen om de lijst met landen waarmee een verdrag werd gesloten te herzien? Waarom
(niet)?
3. Individuele afwijkingen voor het ontvangen van kinderbijslag konden worden aangevraagd bij het
federale ministerie van Sociale Zaken.
Hoeveel individuele afwijkingen werden toegestaan gedurende de periode 2009-2014? Wat was
het totale bedrag aan kinderbijslag dat werd toegekend?
4. Zullen individuele afwijkingen in de toekomst nog worden toegestaan?

Antwoord van Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin JO VANDEURZEN op
vraag nr. 10 van 11 september 2014 van BARBARA BONTE

1. Hierna vindt u voor de periode 2009-2013 het aantal rechthebbenden, het aantal rechtgevende
kinderen en de betaalde bedragen en dit opgesplitst per land. De cijfers hebben enkel betrekking
op het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Bovendien gaat het alleen over de rechthebbenden
met een vreemde nationaliteit van wie de kinderen in het buitenland worden opgevoed.
2009

Turkije
Marokko
Algerije[1]

2010

2011

Aantal
dossiers

Betaalde
bedragen

Aantal
dossiers

Betaalde
bedragen

Aantal
Betaalde
dossiers bedragen

117
816
5

€ 138.637,69
€ 627.367,17
€ 0,00

124
780
5

€ 136.619,60
€ 627.000,60
€ 0,00

148
777
4
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€ 120.696,59
€ 579.286,15
€ 0,00
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24
29
38
Macedonië[2] 0
Servië
1
Montenegro 1
Kosovo
0

€ 20.983,84
€ 111.924,46
€ 60.296,34
€ 1.100,02
€ 197,05

26
39
52
3
1

€ 24.190,15
€ 142.441,09
€ 240.179,37
€ 6.042,18
€ 1.250,93

28
51
57
3
1

€ 20.619,55
€ 201.899,24
€ 163.460,70
€ 22.462,99
€ 0,00

€ 99,12
€ 0,00

0
1

€ 0,00
€ 2.433,57

0
4

€ 0,00
€ 1.064,78

Bosnië1
Herzegovina

€ 301,68

2

€ 1.963,44

1

€ 311,25

Tunesië
Zwitserland
Kroatië

Totaal
1.032
€ 960.907,37 1.033
€ 1.182.120,93 1.074
€ 1.109.801,25
[1] Algerije betaalt zelf de kinderbijslag voor deze rechtgevende kinderen en vordert deze bedragen niet terug.
[2] Tijdens de loop van 2009 waren er betalingen voor kinderen die in Macedonië verbleven maar op 31
december waren deze uit de statistieken van FAMIFED verdwenen.

De cijfers voor 2013 zijn voorlopige cijfers, de definitieve cijfers zijn nog niet beschikbaar. Voor
kinderen die in Zwitserland worden opgevoed wordt de kinderbijslag toegekend volgens de
Europese Verordeningen.
Op 1 juli 2013 is Kroatië toegetreden tot de Europese Unie. Vanaf die datum zijn de Europese
verordeningen van toepassing op Kroatië en niet langer de bilaterale overeenkomst.

2012

2013

Aantal
dossiers

Betaalde
bedragen

Aantal
dossiers

Betaalde
bedragen

Algerije[1]
Tunesië
Zwitserland
Kroatië

133
655
3
39
56
55

€ 108.285,10
€ 518.875,05
€ 0,00
€ 32.691,95
€ 236.397,53
€ 156.453,19

129
656
3
36
51
0

€ 134.790,19
€ 533.540,18
€ 0,00
€ 41.553,45
€ 222.927,42
€ 6.033,50

Macedonië[2]
Servië
Montenegro
Kosovo

8
1
0
3

€ 40.209,54
€ 175,35
€ 0,00
€ 842,52

8
0
0
4

€ 54.784,50
€ 611,43
€ 0,00
€ 1.991,37

BosniëHerzegovina

1

€ 319,00

1

€ 8.792,61

Totaal

954

€ 1.094.249,23

888

€ 1.005.024,65

Turkije
Marokko

Bovenstaande cijfers zijn dus enkel voor kinderen van wie de rechthebbende ouder een
werknemer is. Voor het zelfstandigenstelsel bestaan volgende bilaterale overeenkomsten inzake de
gezinsbijslag:
-

Turkije
Kroatië (in werking van 01.08.2005 tot en met 30.06.2013)
Bosnië-Herzegovina (in werking vanaf 01.06.2009)
Macedonië (in werking vanaf 01.06.2009)
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-

Montenegro (in werking vanaf 01.06.2014)
Servië (in werking vanaf 01.09.2014)

De cijfers zitten bij de verschillende sociale verzekeringsfondsen, maar werden niet op tijd
centraal verzameld. Wat wel zeker is, is dat het om kleine aantallen gaat.
2. De stand van zaken met betrekking tot de bilaterale verdragen is als volgt.
Wat betreft het vroegere Joegoslavië:
-

Bosnië-Herzegovina: een nieuw verdrag werd getekend op 6 maart 2006 (in werking
getreden op 1 juni 2009);
Montenegro: een nieuw verdrag werd getekend op 9 juni 2010 (in werking getreden
op 1 juni 2014);
Servië: een nieuw verdrag werd getekend op 15 juli 2010 (in werking getreden op 1
september 2014);
Kosovo: het oude verdrag met Joegoslavië blijft van toepassing.

Op korte termijn zal er zeker geen nieuw verdrag worden afgesloten. Na een grondige studie van
de wetgeving van Kosovo blijkt het niet opportuun om nu een nieuw verdrag te sluiten.
In de relatie met Zwitserland is de Europese reglementering van toepassing en is het bilaterale
verdrag in feite dode letter.
Met Tunesië, Turkije, Marokko en Israël werden onlangs nieuwe verdragen getekend. Deze zijn
nog niet in werking en zullen met het oog op de ratificatie worden voorgelegd aan de werkgroep
gemengde verdragen van de FOD Buitenlandse Zaken.
Voor de uitvoeringsteksten ervan zal er overeenkomstig het samenwerkingsprotocol betreffende
het administratief beheer en de betaling van gezinsbijslag door de
instellingen die daarvoor zullen instaan (verder protocol), overleg gepleegd worden met het
Beheerscomité van Famifed.
Afgezien van Kosovo is het verdrag met Algerije het laatste dat nog moet herzien worden.
Hiervoor is echter nog geen enkel initiatief genomen. In de loop van de komende maanden zal
hierover contact worden opgenomen met Algerije. Als de kinderbijslag deel zou uitmaken van een
nieuw verdrag zal hierover met het Beheerscomité van Famifed overleg gepleegd worden.
3. Hierbij een overzicht van het aantal afwijkingen, toegestaan gedurende de periode 2009-2014 voor
kinderen opgevoed buiten België voor het werknemersstelsel.
Aantal gunstige
beslissingen

Bedrag

313

€ 1.293.118,56

2011
2012
2013

315
274
288
302

€ 1.293.020,76
€ 1.095.399,45
€ 1.048.486,10
€ 1.327.239,37

2014
Totaal

144
1.636

nog niet bekend
€ 6.057.264,24

2009
2010
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Wat het zelfstandigenstelsel betreft:
-

2009: 8 gunstige beslissingen;
2010: 5 gunstige beslissingen;
2011: 14 gunstige beslissingen;
2012: 8 gunstige beslissingen;
2013: 4 gunstige beslissingen;
2014 (tot 15 september): 7 gunstige beslissingen.

Wat de toegekende kinderbijslagbedragen betreft, wordt in de zelfstandigenregeling steeds het
normale bedrag uitbetaald (geen afwijkende bedragen). De berekening van dit bedrag kan niet
bepaald worden door de DG Zelfstandigen.
4. Momenteel regelt artikel 3 van het reeds geciteerde protocol de wijze waarop individuele
afwijkingen worden toegestaan. De FOD Sociale Zekerheid behoudt zijn bevoegdheid om
individuele afwijkingen toe te staan, zolang Vlaanderen de volledige bevoegdheid inzake
kinderbijslag nog niet heeft overgenomen. Bij het opstellen van het toekomstige Vlaams decreet
kinderbijslag zal de noodzaak tot het hanteren van mogelijke individuele afwijkingen geëvalueerd
en al dan niet behouden worden.
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